
Elevul perfect. A intrat cu 10 la liceu
O cheama Lavinia Bacila, a invatat in Colegiul National „Gheorghe Lazar " si din toamna va fi liceana
tot aici. Este singura eleva din judetul Sibiu care a reusit performanta de obtine la Testele Nationale
recent incheiate, nota 10 la toate disciplinele. Nu a stralucit nici la olimpiadele scolare si spune despre ea
ca nu este nici tocilara, ci doar a fost pregatita pentru examen. Ce inseamna sa fii elevul perfect aflati
chiar de la ea. 
  in judetul Sibiu s-au prezentat la examenele testelor 3.617 de elevi, iar multi dintre ei au iesit cam
sifonati de la examen. Dupa fiecare proba, numarul elevilor s-a micsorat, astfel la testul de la limba si
literatura romana au absentat 115 elevi sibieni. Sibiul a devenit judetul campion la prezenta la proba de
marti, limba si literatura materna, unde s-a inregistrat prezenta de suta la suta. La ultima proba a testelor
nationale, cea optionala de geografie si istorie, au absentat 114 elevi, din cati au fost inscrisi in total, nici
nu s-au prezentat la examen. Pe langa examene, testele nationale au insemnat si multi bani. Acestia au
fost de platiti pentru meditatii. Majoritatea parintilor au spus ca fara meditatii nu se putea. „Am facut
meditatii la matematica si romana. Au costat mult, foarte mult, si cum eu sunt pensionar este foarte greu,
dar trebuia ", raspunde spune domnul Vasilescu. Ceva mai incolo, un alt domn intra in curtea scolii vesel.
„Tocmai vin de la profesoara de meditatii. Am luat subiectele de pe internet si m-am dus sa o intreb cum
se va descurca baiatul, ca trebuie sa fii facut la meditatie. Mi-a zis ca sigur ia sase ", marturiseste acesta
cu mandrie. Cati bani a dat pe meditatii? „Cred ca sunt zeci de milioane, din clasa a cincea pana acum. Nu
mai eu stiu cati bani am dat, dar daca ia examenul merita nu? ", continua parintele vesel. 
  Elevul sibiului de nota 10, Lavinia Bacila a facut si ea meditatii la romana si matematica. Nu stie cat au
ajutat-o insa spune ca cel mai bine i-au prins cele doua ore zilnice de exercitii. 
  
  
  Reporter: Ţie ti s-au parut grele Testele Nationale? 
  Lavinia Bacila: Nu au fost grele deloc, pentru ca am invatat si am stiut sa rezolv subiectele. Am fost
pregatita pentru examen. 
  Rep.: Cat timp te-ai pregatit pentru examenele astea? 
  L. B.: Am inceput pregatirea in clasa a opta si ceva mai intens de cand au aparut variantele de subiecte
pe internet. Am luat subiectele si le-a lucrat si la clasa cu prfesorii si acasa. 
  Rep.: Cat mult conteaza studiul in particular? 
  L. B.: Conteaza foarte mult si in clasa cel mai important este sa intelegi. Acasa doar te mai uiti peste
materie si aplici ce ai invatat in clasa. 
  Rep.: Cate ore pe zi te-ai pregatit pentru examene? 
  L. B.: Pai depinde cate variante aveam pe ziua respectiva, dar de obicei faceam cam o ora, doua pe zi. 
  Rep.: Esti tocilara? 
  L. B.: Nu, nu sunt deloc. Mie chiar mi-a placut foarte mult matematica si am invatat. Am lucrat
exercitiile pentru ca mi-a placut si in plus chiar nu pot sa spun ca am o memorie foarte proasta. 
  Rep.: Dar la teste nu a fost doar matematica. Cum te-ai descurcat cu muntii si harta la geografie? 
  L. B.: M-am descurcat destul de bine spun eu. Am avut harta asa in minte si nu mi-a fost prea greu. 
  Rep.: in gimnaziu, la olimpiade ai fost? 
  L. B.: Nu am prea fost la olimpiade. Printr-a sasea am fost odata si printr-a cincea dar de atunci nu am
mai fost deloc. 
  Rep.: Meditatii ai facut? 
  L. B.: Am facut meditatii dar doar la limba romana si la matematica. 
  Rep.: Te asteptai la un zece pe linie? 
  L. B.: Nu ma asteptam la o nota chiar asa de mare. Ma gandeam ca voi lua un 9, 50, sau pe acolo. Am
fost foarte surprinsa cand am vazut rezultatele. 
  Rep.: Te-ai gandit la ce liceu vei merge mai departe? 
  L. B.: Pai tot aici la Gheorghe Lazar vreu sa raman. Aici imi plac si profesorii si colegii, totul pot sa zic
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ca imi place, asa m-am obisnuit aici. 
  Rep.. Ai vreun profesor preferat? 
  L. B.: Da, am mai multi profesori preferati. imi place profesoara de matematica, profesoara de romana,
si mai sunt si altii. imi plac pentru ca explica foarte bine si inteleg, si au asa... un dar de a te face sa
intelegi ce iti spun. 
  Rep.: Cu notele astea, mai emotii la admitere? 
  L. B.: Nu chiar nu mai am nicio problema. 
  Rep.: Acum a inceput vacanta si esti libera. Pe unde o sa mergi, revezi muntii pe care i-ai invatat? 
  L. B.: Am mai multe planuri sa plec din localitate, dar nu stiu exact pe unde. Pe aici prin jurul judetului.

  Rep.: O sa iei si ceva carti cu tine in vacanta? 
  L. B.: Nu chiar deloc. Acum am scapat si ma bucur de vacanta si de libertate, fara carti, fara teme, fara
examene. 
  Rep.: Ştii ca sunt multi copii care isi doresc sa fie in locul tau. Ce sfat le-Ai da ca sa poata lua si ei note
mari la examene? 
  L. B.: Pai... sa aiba incredere in ei si daca au invatat nu au de ce sa se teama. Sa dea tot ce au mai bun in
ei, sa fie increzatori ca stiu si nu trebuie sa le fie frica. 
  Rep.: Multumesc. 
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